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NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SG-CERAMIC
Univerzální řezný kotouč s keramickým zrnem

CHARAKTERISTIKA:
SG-Ceramic 243, 245 a 247 jsou univerzální řezné kotouče, vyrobeny 

z tepelně modifikovaného korundového a SG keramického zrna, které 

se samo o sobě vyznačuje vysokou mechanickou odolností a zvýšenou  

životností. Při výrobě byla navíc použita inovativní technologie zasazení 

zrna do flexibilní pryskyřice, která zabraňuje předčasnému vypadáváni 

nebo uvolňování zrna. Použitím této technologie byla dosažena 

maximální životnost a řezná rychlost kotoučů Hells Bells SG-Ceramic.

Kotouče neobsahují příměsi železa, chloru ani síry.

APLIKACE:
SG-Ceramic 243, 245 a 247 se používají ve všech odvětvích těžkého i 

automobilového průmyslu k oddělování (řezání) a úpravám (zkracování) 

zejména kovových dílů. Lze je použít na běžné kovy, ocel, legovanou i 

nerezovou ocel, litinu, některé druhy tažených plastů a gumu.

DOPORUČENÍ: pro oddělování a úpravy nerezových dílů používejte

vždy nový kotouč, aby byl zaručen čistý řez bez možné

„kontaminace“ nerezu jiným kovem nebo materiálem.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před zahájením práce zvolte vhodný rozměr řezného kotouče a to 

s ohledem na typ a rozměr pracovního nástroje.

2. Zkontrolujte vizuálně, zda není kotouč poškozen (při opakovaném

používání stejného kotouče zkontrolujte jeho celkové opotřebení a

stav - kotouč v případě potřeby vyměňte za nový).

3. Řezný kotouč pořádně upevněte do nástroje, upevnění zkontrolujte.

4. Proveďte zamýšlený úkon oddělení nebo úpravu dílu.

SPECIFIKACE:
Materiál: tepelně modifikované korundové

a keramické zrno

Příměs: flexibilní pryskyřice

Maximální otáčky pro řezání: 80 m/s

SKLADOVÁNÍ: 
Neomezeně při 

standardních skladovacích 

podmínkách.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Při manipulaci dodržujte obecně 

platná pravidla BOZP.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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SAZEBNÍKU

SG CERAMIC (115 x 1,0 x 22,2 mm) CHRKHB243 25 ks CH80243 4823 4000

SG CERAMIC (125 x 1,0 x 22,2 mm) CHRKHB245 25 ks CH80245 4823 4000

SG CERAMIC (150 x 1,0 x 22,2 mm) CHRKHB247 25 ks CH80247 4823 4000


